
In Aengland isch dr Faade grisse
me will nyt mee vo dr EU wisse
Exit das bedyttet  Schluss
und BREXIT haisst, sy drätten uss
Mir Spezi hänn au langsam Mieh
«SPEXIT» haissts drum – nundedie
und das duet sich uff uns bezieh
mir saagen Eych jetz – was und wie
sunscht begryffed er das nie…

Mir hänn drum emoole znacht
e spezielli Sitzig gmacht
d Froog hett gluttet, nundefaane
Fasnacht quo vadis – wo goosch aane ?
ganz aehnlig wie by däm Gefaasel
vom Schärbesänder Telebaasel
hänn au mir ys droffe im Salon Bâle
und feschtgschtellt, es isch doch fatal
es lauft e Huffe nimm normal
by uns am Carnaval de Bâle
Wenn d’ehrlig bisch, muesch zuegää, gäll :
die Fasnacht vo hitt isch en Uslaufmodäll
kuum none Glygge wott an Cortège goo
und erscht rächt nit in däm  Cortège stoo…
s Korsett vom Comité isch z’äng
es bruucht e Fasnacht ohni Zwäng 
mir saage SPEXIT – bald isch es sowytt !
SPEXIT – es isch heggschti Zyt !
Mir blyybe nimm lenger under dr Gnutte
mir wänn e freye Cortège – ohni Route !
mir finde das Gnormti e Supergau
däm Militärische saage mir «Tschau» 
was mir wänn, wär e «Formation Wildi Sau»
und e luschtigers Drummeli wämmer grad au !
das könnte mer jo sälber mache
no hätt me wenigstens ebbis zum Lache
mir findes nämmlig katastrophal
do hämmer ys doch amme vor halbläärem Saal
scho Stunde vorhär uff dr Bihni yygfunde
fyr e Schnällblaichi-Spot vo acht Sekunde
So isch das und säll nimm so begäärt
und au dr ganzi Uffwand nimm wäärt
drum sotte mer ys vom Comité rette
und das giengt no vyyl besser – was wämmer wette
mit ere aigene Fasnachtsblagedde
wo mer sälber dien baschtle voller Rasse
mit em ganzen Ertraag in die aigeni Kasse !
ohni Briiserheehig - wo mer nit schlugge
und au ohni vier Blagedde z drugge
zum dr schlächti Verkauf go z‘yberbrugge…
SPEXIT isch d Paroole – s isch heggschti Zyt
Mir saage SPEXIT – bald isch’s sowytt !
S’Comité mit synere Fasnachts-Regie
das isch doch dr rainschti Zirkus Knie
punggto Süschee kasch au nimm floone
verruggdi Idee dien sich kuum no loone
do kennt nämmlig s Comité kaini Boone
duet dy zerscht mit Kritik nitt grad verschoone
und kirzt der denn aifach d Subventioone
drumm simmer mit SPEXIT gly nimm derby
und raiche bym Comité s Veto yy
am Cortège mache mer Opposition
und e Comité-Geege-Demonstration
musiziert wird nimme, das hämmer verschoobe
mer gässle ganz fyr uns nur no am Oobe
Im Zug hämmer alli s glyych Goschdyym aa
das kenne mer erscht no billiger ha
e Raihe mit Faane kunnt z vorderscht draa
dr Pulk dä schliesst sich hinden aa
Protäschtschilder, Megaphon, alles isch umme
vyllicht dien sich sogar none  baar vermumme
muesch jo z Basel kai Angscht haa – esoo z marschiere
vermummt duet der s ganz Joor, trotz Verbott,  nyt bassiere…
SPEXIT haissts fyr uns – Ihr liebe Lyt
SPEZI-EXIT – jetz isch’s sowytt !
Gnueg vo däm Organisierte hämmer:
drey Dääg Fasnachtszyschdig – wämmer !
Mir wänn kai so Zug in Glanz und in Prunk
Mir kemme als Saubanner-Zug mit Stunk
Mir mache nimme lenger dr Gloon
Und riefe lutt duur s Megaphon
SPEXIT – s goot im aigene Tritt
SPEXIT – machet alli mit
Symbolisch – und das gseet me glyy
isch au d Frau Fasnacht zmitts derby
zwoor wunderscheen – und nit verschteggd
aber ebbe – in Kette gleggt
denn wie mir so kunnt sy sich, s isch woor
hald au zymmlig gfange voor
Unsri Lampe liichtet häll
SPEXIT stoot druff, gross und gräll
dyttlig hämmers welle moole:
SPEXIT isch unseri Paroole
Uff unsrem Waage denn persee
seesch zum Schluss – was wottsch no mee
am Pranger – s Fasnachtscomité
mir stirze die in corporé
mit ihrem ganze Variété
mir saage dääne Aadiee
die Art vo Fasnacht isch passé
mir geen vo jetz aa «séparé»
SPEXIT – das wär’s – uns hännder gsee !
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D Ladäärneuusstellig isch vom Määntigznacht, em 6. März, bis am Mittwuchdemoorge, 
em 8. März, uff em Minschterplatz. Mir fraien is uff Iire Bsuech.  
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